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Stichting Porgy & Bess Programma
Watermunt 5
4533 RC  Terneuzen

Ref.nr. Datum

Betreft: Jaarrekening 2021 V 006 21 maart 2022

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht ontvangt u hierbij het financieel verslag over 2021
van de Stichting Porgy & Bess Programma te Terneuzen, 
waarin begrepen de balans met een telling van 146.198€                 
en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van 5.867€                     
De jaarrekening is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de 
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Aard van de onderneming
De onderneming wordt sinds 30-01-2006 gedreven in de vorm van een stichting.
Akte laatste statutenwijziging was op 02-04-2012.
De stichting heeft als doel het voorbereiden van -, realiseren- en programmeren van
kleinschalige podiumkunst.

Personeel
Gedurende het jaar 2021 was er geen personeel in dienst (2020:0)

Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en ik ben gaarne bereid u nadere 
inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
AdminTax

A.M. van den Broek
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Stichting Porgy & Bess Programma, Terneuzen

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht heb ik de (in dit rapport opgenomen) jaarrekening 2021 van 
Stichting Porgy & Bess Programma, te Terneuzen samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop 
gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is mijn verantwoordelijkheid 
een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Mijn werkzaamheden bestond er, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens. De aard en de omvang van deze 
werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelings-
verklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeen-
stemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Terneuzen, 21 maart 2022

Ondertekening.

A.M. van den Broek

AdminTax  Mr. F.J. Haarmanweg 25   4538 AN Terneuzen   Tel.: 06-48675578
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Stichting Porgy & Bess Programma, Terneuzen

Balans per 31 december 2020

Activa Passiva
31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

€ € € €
Materiële vaste activa Eigen vermogen
Inventaris 119 239            Geplaatst kapitaal 1 1

Voorziening 48.720 72.853
Vlottende activa 48.721 72.854

Voorziening Groot onderhoud 60.000 0

Vorderingen Langlopende schulden 37.227       37.227       
Debiteuren 0 0
Belastingen en premies Kortlopende schulden
sociale verzekeringen 3.993 430         Crediteuren 0 710         
Overige vorderingen 10.614 11.223 Belastingen en premies -             -             

14.607 11.653 sociale verzekeringen -             -             
Te betalen kosten 250 6.048      

250 6.758
Liquide middelen 131.472 104.947

Totaal 146.198 116.839 Totaal 146.198 116.839

AdminTax  Mr. F.J. Haarmanweg 25   4538 AN Terneuzen   Tel.: 06-48675578
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Stichting Porgy & Bess Programma, Terneuzen

Winst en Verliesrekening 

2021 2020
€ € € € € €

Opbrengsten
23.533 18.847

Uitkoopsommen, gages
54.794 32.363

Overige concertkosten
2.521 6.161

Verlies op concerten -33.782 -19.677

Overige bedrijfsopbrengsten

102.916 97.721
Brutomarge 69.134 78.044

Afschrijvingen
Inventaris 120           120         

Algemene kosten
63.147 27.907

Som der bedrijfskosten 63.267          28.027    

Resultaat 5.867            50.017    

AdminTax  Mr. F.J. Haarmanweg 25   4538 AN Terneuzen   Tel.: 06-48675578
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Stichting Porgy & Bess Programma, Terneuzen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis 
van  geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. 
De afschrijvingen bedragen een vast  percentage van de verkrijgingsprijs verminderd met
de eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben.

AdminTax  Mr. F.J. Haarmanweg 25   4538 AN Terneuzen   Tel.: 06-48675578
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Stichting Porgy & Bess Programma, Terneuzen

Toelichting op de balans 
31-12-2021 31-12-200

€ €
Activa:

Materiële vaste activa;
Inventaris:

Aanschafwaarde investeringen 5.575        5.575        
Investeringen in het boekjaar -                -                
Desinvesteringen in het boekjaar -                -                
Cumulatieve afschrijvingen 5.456-        5.336-        

119             239             

119             239             

Vlottende activa:

Vorderingen:
Handelsdebiteuren -                  -                  

Belastingen en premies sociale lasten:
Omzetbelasting 3.993          430             

Overige vorderingen en overlopende activa:
10.614 11.223

Liquide middelen:
131.472      104.947       

146.198      116.839       

AdminTax  Mr. F.J. Haarmanweg 25   4538 AN Terneuzen   Tel.: 06-48675578
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Stichting Porgy & Bess Programma, Terneuzen

Toelichting op de balans 
31-12-2021 31-12-2020

€ €
Passiva:
Eigen vermogen

Stichtings- Reserves Totaal
kapitaal
€ € €

Saldo per 1 januari 2021 1                   72.853           72.854           

Aanvullende dotatie voorziening 30.000-           30.000-           

Resultaatverdeling dit boekjaar -                    5.867             5.867             

Stand per 31 december 2021 1                   48.720           48.721           

Voorziening groot onderhoud Podium
Saldo per 1 januari 2021 -                    -                    
Dotatie voorziening uit resultaat 2021 30.000           -                    
Aanvullende dotatie uit reserves 30.000           
Stand per 31 december 2021 60.000           -                    

Langlopende schulden
Achtergestelde lening bespelers 37.227           37.227           
Achtergestelde voorziening calamiteiten -                     -                     

37.227           37.227           

Kortlopende schulden:

Crediteuren -                    710                

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting -                     -                     

-                     -                     

Overige schulden en overlopende passiva
Uitkoopsommen -              -                    
Contributies en abonnementen -              -                    
Buma -              -                    
Kosten posters e.d. -              -                    
Portokosten -              -                    
Nog te betalen huur Beheer Q2-Q4 -              -                    
Kosten ticketing systeem -              48                 
Administratiekosten 250         -                    
Advieskosten -              6.000             
Vooruitontvangen bijdragen volgend boekjaar -              -                    

250                6.048             

Totaal balans passiva 86.198           116.839         

AdminTax  Mr. F.J. Haarmanweg 25   4538 AN Terneuzen   Tel.: 06-48675578


